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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0481/2011 af Mark Austin, britisk statsborger, om betydningen 
af ordet "beskyttelse", der anvendes flere gange i Rådets direktiv 2000/43/EF 
af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle 
uanset race eller etnisk oprindelse

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at få forklaret betydningen af ordet "beskyttelse" som anvendt i Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
alle uanset race eller etnisk oprindelse. Andrageren mener, at denne term har en tvivlsom 
betydning, og at den ikke gør det muligt at finde ud af, hvad lovgiveren virkelig har ment, 
eftersom den anvendes i flere forskellige bestemmelser i nævnte direktiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse bruger ordet "beskyttelse" både i 
præamblen og i artiklerne i direktivet, når der henvises til for eksempel "beskyttelse mod 
forskelsbehandling", "beskyttelse af princippet om ligebehandling", "social beskyttelse", 
"retsbeskyttelse" og "beskyttelsesniveau". Det anvendes i sin sædvanlige betydning af at 
holde en person på sikker afstand fra noget eller at værne nogen imod noget. Ordet 
"beskyttelse" tillægges ikke nogen betydning, som på en eller anden måde ville være specifik 
for dette direktiv.
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I EU-lovgivningen finder ordet "beskyttelse" anvendelse i hundredvis af instrumenter, 
herunder andre juridiske instrumenter på området for ligestilling og ikkeforskelsbehandling 
samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder . Det er på ingen måde 
specifikt for direktiv 2000/43/EF.

Dette ord bruges også i internationale instrumenter på området for menneskerettigheder og 
ikkeforskelsbehandling, for eksempel i De Forenede Nationers verdenserklæring om 
menneskerettighederne og i Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder.

Kommissionen er ikke bekendt med nogen vanskeligheder forårsaget af ordet "beskyttelse", 
hverken for lovgivere på EU-plan eller på nationalt plan i medlemsstaterne i forbindelse med 
gennemførelsen og anvendelsen af direktivet.  

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at der findes dokumentation til støtte for andragerens holdning 
om, at ordet "beskyttelse" kunne have en tvetydig betydning og forhindre, at lovgiverens 
hensigter bliver forstået.


